Κακογιάννης
Πριν την εµφάνιση του λεγόµενου Νέου Ελληνικού Κινηµατογράφου, το εγχώριο
σινεµά είχε ήδη µια σηµαντική παρουσία στον διεθνή χώρο του σινεµά.
Εκπρόσωποί του ήταν τα τρία Κάπα, όπως, χάριν παιδιάς, τα ονόµαζαν.
Ήταν ο πληθωρικός, ορµητικός, πολιτικοποιηµένος και οργισµένος Νίκος
Κούνδουρος.
Ήταν ο µοναχικός, ερµητικός και ποιητικός Τάκης Κανελόπουλος από την
Θεσσαλονίκη.
Κι ήταν και ο διεθνής, στέρεα επαγγελµατίας, εξωστρεφής και κοσµοπολίτης
Μιχάλης Κακογιάννης, από την Κύπρο.
Ειδικά ο Νίκος Κούνδουρος και ο Μιχάλης Κακογιάννης πέτυχαν να εντάξουν
τον εγχώριο κινηµατογράφο στο σώµα του νεοελληνικού πολιτισµού, που είχε
µια εκρηκτική άνοιξη, λίγο µετά την κατοχή και τον εµφύλιο πόλεµο. Μέχρι τότε ο
ελληνικός κινηµατογράφος θεωρούνταν ένας λαϊκός πασατέµπος και οι
δηµιουργικοί συντελεστές του ήταν σε σχετική ανυποληψία από τον λεγόµενο
πνευµατικό χώρο. Ήταν ακόµα µια τέχνη ευτελής και παραπληρωµατική του
θεάτρου.
Ο Κακογιάννης ήρθε από το Λονδίνο, εφοδιασµένος µε µια στέρεη παιδεία. Και
ήδη, µε την πρώτη του ταινία, το «Κυριακάτικο Ξύπνηµα» του 1954 οδηγεί τον
ελληνικό σινεµά στην ενηλικίωση. Εκεί λάµπει η Έλλη Λαµπέτη, σπάνια και
µοναδική, που δίνει στην οθόνη το εύρος της ευγένειας.
Η αστική ηθογραφία του Κακογιάννη εκτινάσσεται βέβαια, το 1955, µε την
«Στέλλα» που καθιερώνει την Μελίνα Μερκούρη και αναδεικνύεται το ήθος του
λαϊκού πολιτισµού στον δυσφηµισµένο χώρο της λαϊκής συνοικίας.
«Το κορίτσι µε τα µαύρα» το 1957 είναι το τρίτο και σπαραχτικότερο µέρος της
ηθογραφικής διαδροµής του Κακογιάννη κι έχει κι εδώ πάλι την Λαµπέτη, σε ένα
κόντρα ρόλο.
Εδώ, ας µου επιτραπεί µια σηµείωση. Ο Κακογιάννης, ένας εστέτ, ακολουθεί
τους ίδιους δρόµους της λαϊκότητας-προσοχή, όχι του λαϊκισµού-µε τον «κόκκινο
κόµη» του Ιταλικού Κινηµατογράφου, το µέγιστο Λουκίνο Βισκόντι. Το «Κορίτσι
µε τα µαύρα» είναι στα ίχνη του «Η γη τρέµει» και η «Στέλλα» έχει κοινές οπτικές
µε την «Μπελίσσιµα».
Εκεί που ο Κακογιάννης αυτονοµείται από την νεοελληνική επανάληψη και τον
εφησυχασµό των κατακτηµένων είναι η πολυµορφία του έργου του. Περνάει µε
δηµιουργική άνεση από την ηθογραφία στην µεταφορά δύο µυθικών ελληνικών
µυθιστορηµάτων, του «Αλέξη Ζορµπά» του Νίκου Καζαντζάκη και της «Ερόικα»
του Κοσµά Πολίτη.
Βέβαια ο «Ζορµπάς» το 1964 ήταν η παγκόσµια επιτυχία που υπενθύµισε σε
όλη την γη τον Ελληνικό Μύθο. Η δηµιουργική, ατίθαση και προσβάσιµη πλευρά
αυτού του Μύθου, οφείλεται επίσης σε δύο µουσικοσυνθέτες, τον Χατζηδάκη και
τον Θεοδωράκη, βέβαια. Και οι δυο ήταν συνεργάτες του Κακογιάννη, ο πρώτος
στην «Στέλλα» και ο δεύτερος στον «Ζορµπά», που το εκρηκτικό, µεθυστικό
µουσικό µοτίβο του, καθιερώθηκε, στο παγκόσµιο χωριό σαν ο χορός της
χαράς.

Κατά την γνώµη µου, οι πιο ουσιαστικές πλευρές της φιλµογραφίας του
Κακογιάννη, ανιχνεύονται στην κινηµατογραφική µεταφορά τριών τραγωδιών
του Ευριπίδη. Εγχείρηµα δύσκολο και απαιτητικό.
Το θέατρο και η κινηµατογραφική προσέγγισή του, ήταν πάντα ένα στοίχηµα κι
ένας γρίφος, αντίστοιχος κι ίσως πιο περίπλοκος µε την µεταφορά
µυθιστορήµατος στην µεγάλη οθόνη.
Ο Μιχάλης Κακογιάννης αναµετρήθηκε µε την «Ηλέκτρα» το 1962, µε τις
«Τρωάδες» το 1971 και την «Ιφιγένεια» το 1977. Και πέτυχε να µεταγράψει
στην αυτόνοµη γλώσσα του σινεµά το αξεπέραστο και αιώνιο ρίγος της αρχαίας
τραγωδίας.
Αυτός ο ανήσυχος δηµιουργός κινήθηκε µε άνεση και αποτελεσµατικότητα και
σε άλλους χώρους του κινηµατογράφου. Το 1967, γύρισε µε διεθνή παραγωγή,
ένα προφητικό, εφιαλτικό φιλµ, «Όταν τα ψάρια βγήκαν στην στεριά», πάλι µε
µουσική του Μίκη. Το 1975, µε ανοιχτές τις πληγές της Κυπριακής τραγωδίας,
επέστρεψε στον γενέθλιο τόπο του κι έκανε ένα σπαρακτικό ντοκιµαντέρ. Τον
«Αττίλα».
Το 1986 η δικτατορία στην Χιλή, λησµονηµένη σε ένα κόσµο που έτρεχε
αµέριµνος προς την ατοµικότητα και την ευδαιµονία, ήταν το θέµα της πιο άµεσα
πολιτικής ταινίας του, της «Γλυκιάς πατρίδας».
Το 1992 πειραµατίστηκε µε το «πάνω, κάτω και πλαγίως» στο είδος της
χλευαστικής κωµωδίας.
Αυτή η µεγάλη πορεία του Κακογιάννη στο σινεµά, µε τις αιχµές, τις φωτεινές
πλευρές της και τις, κατά κάποιο τρόπο, αποτυχίες της, ολοκληρώθηκε µε τον
«Βυσσινόκηπο» το 1999, ταινία βασισµένη στο κορυφαίο αριστούργηµα του
Τσέχοφ. Ο Κακογιάννης είναι εδώ περισσότερο στοχαστικός, συγκρατηµένος και
ίσως ακαδηµαϊκός. Αλλά ταυτόχρονα τόσο κοντά στην Τσεχοφική απώλεια,
ήττα, στον συµβιβασµό της ζωής και της αφυδάτωσης του πλούτου της.
Ο Μιχάλης Κακογιάννης, στο σηµείωµα για το αφιερωµατικό βιβλίο, που
εκδόθηκε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και που ίδιος ονοµάζει
«Αυτοπαρουσίαση» έγραψε.
Αν το να είναι κανείς Δίδυµος σηµαίνει να είναι ένα κράµα των πιο αντίθετων και
αντιφατικών άκρων, θα πρέπει να λογαριάζω τον εαυτό µου σαν µοναδικό
πρότυπο του ζωδίου µου. Η µία πλευρά µου είναι νωχελική, αναβλητική,
δύστροπα ακοινώνητη, η άλλη είναι µανιακά δραστήρια, αποφασιστική και
γενναιόδωρη µε τους ανθρώπους. Ο ένας και µοναδικός σταθερός παράγοντας
στο ακατάπαυστο πήγαινε-έλα ανάµεσα στον αρνητικό και τον θετικό πόλο της
φύσης µου, υπήρξε µια δυνατή κλίση προς τις τέχνες.
Στο ίδιο κείµενο υπενθυµίζει και την πορεία του στην ηθοποιία που τερµατίστηκε
στα 28 του χρόνια όταν ερµήνευσε τον επώνυµο ρόλο στον «Καλιγούλα» του
Καµύ. Έγινε ένας από τους µεγαλύτερους σκηνοθέτες ηθοποιών στο παγκόσµιο
σινεµά. Και µε την ευκαιρία σας υπενθυµίζω τρεις και σας καλώ να ανακαλύψετε
καλύτερες ερµηνείες από όσες πέτυχε να εκµαιεύσει ο σκηνοθέτης Μιχάλης
Κακογιάννης, απ’ αυτούς. Τα ονόµατά τους: Έλλη Λαµπέτη, Μελίνα Μερκούρη,
‘Αντονυ Κουήν.

